
Wonderen van de natuur De kameleon

Sam had biologieles. Het ging over ogen in de dierenwereld. Sam vond het

heel interessant. Hij wist al van de enorme ogen van de libel, en dat een uil

zijn hoofd 180 graden kan draaien om makkelijker vast te stellen waar zijn

prooi zich bevindt. Maar nu had de juf het over een soort hagedis, die zijn

twee ogen afzonderlijk van elkaar kan draaien! De kameleon, want daar ging

het om, kan met het ene oog zien wat vóór hem zit, en met het andere oog

wat achter hem zit. En dat tegelijk! Dit kan geen enkel ander dier.

Zijn grote ogen maken het hem mogelijk zowel zijn prooi te zien als zich

voor vijanden te beschermen. De juf vroeg of iemand een andere opvallende

eigenschap van de ka-

meleon wist. Omdat

niemand de vinger op-

stak, liet ze een paar

foto’s zien; en toen

had iedereen het

door: de kameleon kan

van kleur veranderen!

Wanneer een vijand

nadert, neemt de huis

van de kameleon de kleur aan van de bladeren en takken waarin hij zich

schuil houdt. Zijn tong is ook heel bijzonder: die is langer dan zijn hele li-

chaam, en geschikt om zijn prooi bliksemsnel te vangen. Vanuit zijn schuil-

plaats katapulteert hij zijn tong om insecten te grijpen. En dat vraagt veel

geduld; soms moet hij urenlang wachten op een prooi.

Thuisgekomen zocht Sam meer informatie over deze bijzondere hagedis.

Hij ontdekte dat die onder andere in het land Israël algemeen voorkomt,

vooral waar water en bomen bij elkaar komen. Zou er in de Bijbel iets over

kameleons staan? Er bleek maar één plaats te zijn: Leviticus 11:30. Daar

staat dat het voor de Israëlieten een onrein dier was, en zij het daarom

niet mochten eten. “Maar waarom niet?” Papa kwam te hulp: “Het volk Israël

moest een bijzonder volk zijn. God gaf hen daarom een wet, die hen apart

van de andere volken liet zijn. Onder andere door de voedselwetten moes-

ten zij leren wat rein en onrein is, wat heilig en onheilig is. Nu is dat veran-

derd, want de Here Jezus heeft gezegd dat er geen verschil meer is tussen

reine en onreine dieren” (Marcus 7:19 en Handelingen 10:9-15). “Wees maar

niet bang”, zei Mama, “we gaan geen kameleon eten hoor”! C.T.
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